
miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

Strony umowy nr ……….................………………………….. o przyłączenie do sieci przesyłowej 

(dalej „Umowa”) zawartej w dniu ……….................………………………….. , pomiędzy 

……….................……………… (zwaną dalej „Wnioskodawcą”) a ......................................... 

(zwaną dalej „Operatorem”) zgodnie oświadczają, że w dniu …………………….. nastąpiło przyłączenie 

……….................………………………….. (nazwa obiektu) w polu nr………… w rozdzielni ……… kV 

w stacji elektroenergetycznej ……………..…………………. (nazwa stacji elektroenergetycznej).

Strony Umowy potwierdzają, że:

 przyłączenie / połączenie Obiektu nastąpiło po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym 

wszystkich prób, pomiarów i testów zgodnie z zapisami Umowy / Porozumienia,

 Obiekt spełnia wszystkie wymagania techniczne i warunki niezbędne do przyłączenia / 

połączenia określone w Umowie/Porozumieniu, Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/1388 

z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące 

przyłączenia odbioru oraz w IRiESP.

Tym samym Strony potwierdzają, że wszystkie zobowiązania Stron wynikające 

z Umowy / Porozumienia dotyczące przyłączenia/połączenia Obiektu zostały wykonane, co nie 

wyklucza ostatecznego rozliczenia nakładów związanych z przyłączeniem / połączeniem Obiektu, 

zgodnie z Umową / Porozumieniem oraz możliwości dochodzenia innych ewentualnych roszczeń 

wynikających z tej Umowy / Porozumienia.

PROTOKÓŁ Z WYKONANIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE / 

dane i podpisy lub podpis i pieczęć 
osób wymienionych w KRS do reprezentowania Operatora

..........................................................................................

DANE WŁAŚCICIELA INSTALACJI / SYSTEMU:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

dane i podpisy lub podpis i pieczęć 
osób wymienionych w KRS do reprezentowania Wnioskodawcy

..........................................................................................

ZAŁĄCZNIK nr 6 DO WNIOSKU pu-DC-FON
O WYDANIE OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE FON
dla instalacji odbiorczych / nowych instalacji dystrybucyjnych / nowych systemów 
dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego

pu-DC-FON


	Strona 1

